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 ملخظ :

ْاإلاسخهحن في  لِـ َىا٥ ازخالٝ بحن الخبراء 

٩ي  ٨ُت بإن الغثِـ ألامٍغ الؿُاؾت الخاعظُت ألامٍغ

٣ُت  ْهالض جغامب، ٢ض َمل ٧لُت ال٣اعة ؤلاٍٞغ الجضًض، ص

ْؤ٦ثر مً طل٪  ْبغهامجّ الؿُاسخي،  في خملخّ الغثاؾُت 

٣ُا في ب٧لِكِاث همُُت ؾلبُت،  ٞةهّ ازتز٫ م٩اهت بٍٞغ

مت ْألامغاى باٖخباع ال٣اعة ؤلا  ٣ُت مهضعا للجٍغ ٍٞغ

ْالٟؿاص، ٦ما نغح بظل٪، ؾإسخ٤ ال٣غانىت 

ْلً ؤجغ٥ لِم مجاال للِٗل،  ٓمالُحن مً ألاعى  اله

٦ْغ ٦بحر  ٣ُا  ٓن ماهضًال، ل٨ً ظىٓب بٍٞغ ؤخب ٦شحرا هُلؿ

َْؿلم بٌٗ اإلاسخهحن في  للجغاثم ال٣ابلت لالهٟجاع 

ْهالض جغامب ًجِل ال٣اع  ٣ي، بإن ص ة الكإن ألاٍٞغ

ٍٓاجّ، ألن  ْل ْهي بُٗضة ٧ل البٗض ًٖ ؤ ٣ُت جماما  ؤلاٍٞغ

٣ُا جغاظ٘ بك٩ل  ٩ي م٘ بٍٞغ الش٣ل الخجاعي ألامٍغ

الع في ؾىت  37مدؿٓؽ ظضا خُض ْنل بلى  ملُاع ص

ٓ 2014باإلااثت م٣اعهت بؿىت  30، ؤي بتراظ٘ 2015 َْ  ،

ت بحن الهحن  ؤ٢ل زمؿت مغاث مً الخباصالث الخجاٍع

٣ُا، التي ا٢ت الع في هٟـ الٟترة. 180ربذ مً ْبٍٞغ  ملُاع ص

ْبصعا٧اث  ٓعاث  ْٖلُّ، ٞةهىا وُٗض ٢غاءة جه

٣ُت مً زال٫  ْهالض جغامب لل٣اعة ؤلاٍٞغ الغثِـ ص

٢ٓذ طاجّ  المُت، ْفي ال داث ؤلٖا ْالخهٍغ الخُاباث 

٣ُت في  هدؿاء٫ اهاث اإلاؿخ٣بلُت لل٣اعة ؤلاٍٞغ ًٖ الَغ

ٓاث ألاعبٗت ال٣اصمت.  الؿى

Abstract:  

There is no difference between experts and 
scholars interested in the US foreign policy that the 
new president Donald Trump has merginalized 
completely Africa in his election campaign and 
political program. He even portrayed Africa in 
negative stereotyped clichés, considering it as the 
source of crime, diseases and corruption. 
Moreover, some experts in the African issue 
believe that Donald Trump does not know Africa at 
all and it is far from being a priority, because the 

American business weight in Africa has dropped in 
a delicate way to reach 37 billion $ in 2015, that is 
to say 30% when compared to 2014, which is to be 
five times less than that between Africa and China 
which reached 180 billion $ in the same year. All 
these facts lead to A new reading through the 
concepts of Donald Trump for Africa through his 
speeches and press conferences. Of couses it is not 
easy to escape wondering about the future challenges 
for the African continent in the four years to come. 

 ملذمت: 

ْالهغإ بحن ؾُاؾاث الض٫ْ مً ؤظل الخه٫ٓ ٖلى بم٩اهاث اإلا٣ضعة   ؤِْغث مؿاعاث الخٗاْن 

ْ البُٗضة مجها، ؤهّ ال  بت  ٓلُد٨ُُت ال٣ٍغ ٓب ٓ لئلٞاصة مً م٩اؾب مجاالتها الجُ ؾت ج ظض ْاَغة ٚحر مضْع

ٓاعص التي جؼزغ بها بٌٗ مىا٤َ الٗ ْبالخهٓم في خاالث الدؿاب٤ هدٓ اإلا ْالتي ًمشل ألابٗاص  الم، 
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٨ُت الؿاُٖت بلى حؿُض الٗالم الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبالخهٓم لضٔ ال ٓماث بىاء الٟٓغ بها  ، مً م٣

 .بؾتراجُجُتها الكاملت

ٓع، ْلذ ْبخإزحر مً ماؾؿاتها ألامىُت ُال٣ُاصاث الؿُاؾ هٓغة ْفي بَاع َظا الخُ ٨ُت،  ت ألامٍغ

٣ُت ْؤلا٢خهاصًت ْطل٪ بىاء ٖلى بإجها جم بلى ال٣اعة ؤلاٍٞغ شل اإلاجا٫ الخُٓي الظي ال ًم٨ً الخسلي ٖىّ، 

ْلُت بال٣اعة ال٣ضًمت،  ٓماث بٖخباع ؤجها ال٣اعة التي ماجؼا٫ جٓن٠ في ؤلاؾتراجُجُاث الض بؿبب م٣

ْالجُٓ ٓلُدُ٪  ٓب ٓاص ب٢خهاصًت، ٌكاع بلحها بإجها حكِض ـــ الجُ ْبالًٟاء الجضًض، بما جمخل٨ّ مً م ؤمجي، 

ٓا مًُغ  ض مً اإلاٗاصن الشمُىت، ْزام الىِٟ في زِ ا، صهم ْبالخهٓم ٖلى بزغ ا٦دكاٝ مٍؼ

ً ِ ٣ي اإلامخض ٖلى ق٩ل قٍغ ٓالي ؼم ال٣اعة مً قغ٢ِا بلى ٚغبهادالؿاخل ؤلاٍٞغ  ،٧لم( 5000)ب٫ُٓ خ

ْٞاقلت ٓة  ْعز  )مٟكلت( . ْالظي ًٓن٠ بإهّ ًدخٓي ٖلى مىا٤َ َكت 

ْع  ْهالض جغامب  ٓعاث ص ٣ُت، التي الًم٨ىّ َْٓ ماؾِخد٨م في عؾم جه َاهاجّ ججاٍ ال٣اعة ؤلاٍٞغ

 الخسلي ٖجها.

ْهالض جغامب بلى َغح ؤلاق٩الُت الخالُت: ٓعاث عئٔ ص  ْجضٞ٘ مخُلباث ؤلاخاَت بخه

اهاتها  ىُت وعلى َس ت لذوهالذ جشامب ظخازش على الخطىساث العُاظُت ألامٍش َل الزاجُت الفىٍش

لُا؟  ججاٍ بفٍش

بت الخُٛحر في ؤؾالُبها، ًم٨ً مٗالجت َظٍ  ْٖبر ٞغيُت الشباث في جٓظِاث ْبحن ٚع َظٍ الؿُاؾت 

 ؤلاق٩الُت ٖبر اإلاٟغصاث الخالُت:

ْهالض جغامب. -1 ٣ُا في بصعا٥ ؾُاؾت ص  بٍٞغ

٣ُا. -2 ٨ُت ججاٍ بٍٞغ ت الؿُاؾت ألامٍغ  مدضصاث بؾخمغاٍع

ْعَاهاتها. -3 ٣ُا  ْهالض جغامب ججاٍ بٍٞغ ٓعاث ؾُاؾت ص    جه

لُا في بدس  -1  ان ظُاظت دوهالذ جشامب.بفٍش

٨ُت ججاٍ مض ْلُت اجدؿم مؿاعاث الؿُاؾت ألامٍغ ْالبُٗضة-عاتها الض بت مجها  ي جبةؾخمغاع جب -ال٣ٍغ

ٍٓت" اإلاٟخٓخت، التي قمل  ٓع مبضؤ " اإلاجاالث الخُ جل٪ الغئٔ ؤلاؾتراجُجُت ال٩لُت، ال٣اثمت ٖلى جه

ٓمِا  ٢ٓذ الغاًَ-مِٟ ْ  -في ال ٓعاث الىاٖمت  ٓة ألازظ بالخه ْالخ٣اهتاإلابيُت ٖلى ؤؾـ ال٣  ؤلا٢خهاصًت 

ت اإلاغجبُت بخد٤ُ٣ مهالخِا  ْص الىُُٟت اإلاغ٦ٍؼ ْالتي جلخ٣ي ؤبٗاصَا بدض ْص الض٫ْ،  اإلاخٗضًت لخض

ْالثرْاث التي جٔغ ؤن  ٓاعص  ْبالخهٓم ما حٗل٤ مجها باإلا اإلاٗبرة ًٖ بؾتراجُجُتها الكاملت في الٗالم، 

ا ؤؾاؾُا   إلؾخمغاع حؿُضَا في الٗالم.الخم٨ً مجها ٌٗخبر قَغ
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٨ُت التي جهل  ْػا ل٩ل عئٔ ال٣ُاصاث الؿُاؾت ألامٍغ ٓع ْل مخجا ْالجضًغ بالظ٦غ، ؤن َظا الخه

ٓهُت جخد٨م في جٓظحهِا ما  ؾؿاث ْظماٖاث ب٢خهاصًت ْؾُاؾت بلى الؿلُت، ألهّ مغجبِ بؿُاؾاث ٧

 ٓ ٢ْضعجّنج ٓاظض الٗؿ٨غي  ْالتي ؤزظث مً الخ ْالخد٨م،  ٓانل  ؤصاة ٞٗالت لخماًت مهالخِا،  ٠ بالخ

ٔ  ْبلى ٖضم جغ٥ اإلاجا٫ مٟخٓخا ٍٓت في  -ْبالظاث الهاٖضة مجها -ؤمام ال٣ٔٓ ألازغ ٓا٢٘ خُ إلخال٫ م

٣ُت.    ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ال"، بلى  ٩ا ؤ ْهالض جغامب لخملخّ ؤلاهخسالبُت بكٗاع " ؤمٍغ ٩ي ص ْل٣ض ؤصث ٢ُاصة الغثِـ ألامٍغ

ٓصة بلى ؤلاوٗؼالُت ظٗل البٌٗ ًه٠ ؾُاؾخّ الخاعظُت ٢ٓذ طاجّ ٧اهذ ؤ٦ثر (1)بالٗ ، ل٨ً في ال

ْؤن ٌُٗض الىٓغ في  ٨ُت،  ْؤٖباء الخماًت ألامٍغ ٓا ج٩ال٠ُ  ض مً الخلٟاء ؤن ًضٞٗ بغاٚماجُت، ِٞٓ ًٍغ

٨ُت،  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓص بالٟاثضة ٖلى ال ْالخ٨خالث الا٢خهاصًت، التي ال حٗ ت  الاجٟا٢ُاث الخجاٍع

٩ي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة، ْؾُدىهل مً  ْؤ٦ثر مً طل٪ ٍٓل ألامٍغ ْالخم اهاث"  ٠٢ٓ "ؤلٖا حهضص ب

ـ للبِئت.  بلتزاماث بالصٍ مً بجٟا٢ُاث باَع

٤ خملخّ  ْلُت، ٞةن ٍٞغ ْهالض جغامب لُبُُٗت الٗال٢اث الض ٓعاث ص اع الٗام لخه ْيمً َظا ؤلَا

٣ُت في لي الؿُاؾت ؤلاٍٞغ ٓحي في  ؤلاهخسابُت َغح ؤؾئلت مدضصة ٖلى مؿْا ٨ُت، ج ْلت ألامٍغ ٦خابت الض

ا ب ََٓغ ٨ُتجضْٔ ظ ٣ُت ال٣اثمت-الدك٨ُ٪ في الٗال٢اث ؤلامٍغ خت (2)ؤلاٍٞغ ْؤَم َظٍ ألاؾئلت اإلاُْغ  ،

ٓاَىٓن ٌٗاهٓن في  ٣ُا، بِىما اإلا ٓا٫ ٖلى بٖاهت الخىمُت في بٍٞغ هي: إلااطا هب٣ى ههٝغ ال٨شحر مً ألام

٨ُت؟، ما الٟاثض الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٢ٓذ الظي ب٣ُىا ال ٓ خغام في ال ٧ٓ ابي لب ة مً مداعبت الخىُٓم ؤلاَع

ْما الجضْٔ مً مالخ٣ت  ٓمالي بضْن ال٣ًاء ٖلُّ؟ ٓاث هداعب جىُٓم الكباب اله ؤ٦ثر مً ٖكغة ؾى

ْٚىضا، بِىما ال حهضص مهالخىا الصخهُت؟. ٓاث في ؤ ُم ظِل الغب( إلاضة ؾى ٓوي )ٖػ ٓػ٠ٍ ٧          ظ

ٓا٢٘ حٗبر َبُٗت  ْهالض جغامب،  ْفي ال خت ًٖ الٟلؿٟت البراٚماجُت للغثِـ ص َظٍ ألاؾئلت اإلاُْغ

ْبلٛت الظعاجُٗت الٗمالهُت ْالخ٩ال٠ُ،  ٞةهّ م٣خى٘ بإن بصاعجّ ال ًجب ؤن جضٞ٘  ،ال٣اثمت ٖلى ألاعباح 

الًاث اإلاخدضة  ْالصخهُت لل ٓص بالٟاثضة اإلاباقغة  باء ٖلى الؿُاؾاث التي ال حٗ الخ٩ال٠ُ ْألٖا

٨  ُت.ألامٍغ

ْهالض جغامب، ٞةن الاو٩ٗاؾاث ؾخ٩ٓن ؾلبُت ٖلى  ٓعاث التي ًخبىاَا ص ْاهُال٢ا مً َظٍ الخه

ْلت  ا الض ٣ُت، بدُض ًم٨ً إلصاعجّ ؤن حُٗض الىٓغ في اإلاؿاٖضاث اإلاالُت الخاعظُت، باٖخباَع ال٣اعة ؤلاٍٞغ

الع ؾىت  31اإلااهدت ألاْلى في الٗالم ب ٓ ما ظٗل ألاٞا(*) 2015ملُاع ص َْ ٓٞا، مً ،  ع٢ت ًخٓظؿٓن ز

٨ُت  ت التي ؤبغمتها ؤلاصاعاث ؤلامٍغ عة بٖاصة الىٓغ في الاجٟا٢ُاث الخجاٍع ٢ىاٖاجّ ُٞما ًسو يْغ

ْالظي ًُغح في َظا الهضص ٢اهٓن  ت الٗابغة اللِاصي،  الؿاب٣ت، ٖلى ٚغاع الىاٞخا، ْالاجٟا٢ُت الخجاٍع

٣ُا ْالٟغم في بٍٞغ  ٓ الًاث الظي  ،Act Opportunities Growth African (AGOA)الىم جم ببغامّ بحن ال
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٨ُت ْ ٣ُت ؾىت  39اإلاخدضة ألامٍغ ْلت بٍٞغ ٟاء الجمغ٧ي لهاصعاث اإلاىخجاث 2000ص ، بدُض ٌؿمذ باإٖل

٣ُت التي ال  ٓع٢ت يِٛ ٖلى الض٫ْ ؤلاٍٞغ ْباما جم اؾخسضام َظا ال٣اهٓن ٧ ٣ُت، ْفي ٞترة بصاعة ؤ ؤلاٍٞغ

الهضا التي جم ببٗاصَا مً ال٣اهٓن ؾىت جغاعي خ١ٓ٣ ؤلاوؿان، ٦ما خضر م٘ ؾ ، بذجت 2015ٓاٍػ

 .(3)اإلاماعؾاث ال٣مُٗت للىٓام اإلال٩ي

ت  ٍٓغ الخباصالث الخجاٍع ٓهُت ألاؾاؾُت لخُ ٣ُا ال٣اٖضة ال٣اه ْالٟغم في بٍٞغ  ٓ َْك٩ل ٢اهٓن الىم

ْلذ بصا ٍؼ بدغ٦ُت ا٢خهاصًت خا ٨ُت، بدُض جم حٍٗؼ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْبحن ال ْباما بٗثها بُجها  عة ؤ

٨ُت ـ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٣ُا ــــمً زال٫ ال٣مم ْ الل٣اءاث الا٢خهاصًت، مشل ٢مت ال ْ مىخضٔ  ،ــــ بٍٞغ

٩ي ما٫ ألامٍغ ت جغاظ٘ بك٩ل مدؿٓؽ بلى  -ألٖا ْعٚم طل٪ ٞةن حجم الخباصالث الخجاٍع ٣ي،   38ؤلاٍٞغ

الع ؾىت  ة في ؾىت 2015ملُاع ص الع،  100ذجم جباصالث ْنل بلى ب 2008، بٗضما ٖٝغ الظْع ملُاع ص

٣ُت ألاهجلٓ ـ ٣ُا،  ُٚذ َظٍ الخباصالث مً الىاخُت الجٛغاُٞت البلضان ؤلاٍٞغ ٓهُت في قغ١ بٍٞغ ٞ

ٓاث، ؤي بلى ٚاًت  ْجم جمضًض َظا ال٣اهٓن إلاضة ٖكغة ؾى ال،  ْؤوٛ ا  ْالبلضان الىُُٟت مشل هُجحًر

ْباما 2025  . (4)في ٞترة بصاعة ؤ

٩ي بالبٌٗ بلى الدك٨ُ٪ في ٢ضعة الغثِـ ْل٣ض ؤصٔ َ ٓوٛغؽ ألامٍغ ظا الخمضًض مً ٢بل ال٩

ْالٟغم ْهالض جغامب ٖلى بٖاصة الىٓغ في ٢اهٓن الىمٓ  ٣ُا ص َٓحن، في بٍٞغ ، ٦ما ؤ٦ض طل٪ َغمان ٧

ْهالض جغامب ؤن ًتراظ٘ ٖلى  ٣ُت :" مً الهٗب ٖلى ص ن ؤلاٍٞغ ْلت للكْا اإلاؿاٖض الؿاب٤ ل٩اجب الض

ْالظي جم جمضًضٍ بلى ٚاًت ٢اهٓن الىم ٣ُا،  ْالٟغم في بٍٞغ لبُت  2025ٓ  ٓوٛغؽ طي ألٚا مً ٢بل ال٩

ٓعٍت" ٨ُت ال تهضص الؿُاؾت (5)الجمِ ٣ُت اإلاهضعة بلى الؿ١ٓ ألامٍغ ، ٦ما ؤن َبُٗت اإلاىخجاث ؤلاٍٞغ

ن ؤلا  ْػٍغ الكْا ْهالض جغامب اهخهجِا، ٦ما نغح بظل٪  ٓع٦ُىا الخماثُت التي ٌٗتزم ص ٣ُت لب ٞاؾٓ، ٍٞغ

ْالٟغم، هي ب ؤلٟا باعي   ٓ ٨ُت في بَاع ٢اهٓن الىم ٣ُت التي جضزل الؿ١ٓ ألامٍغ ٓلّ:" اإلاىخجاث ؤلاٍٞغ ٣

 .(6)مىخجاث ج٣لُضًت بياٞت بلى اإلاىخجاث الٟالخُت"

لُا. -2 ىُت ججاٍ بفٍش ت العُاظت ألامٍش  بظخمشاٍس

٨ُت ٣ُت في ال٣ٗضًً-َىا٥ اججاٍ ٖام في جدلُل الٗال٢اث ألامٍغ ت  ألاٍٞغ ً، ٌكحر باالؾخمغاٍع ألازحًر

ٓوٛغؽ بحن  لبُت في ال٩ ْجد٫ٓ ألٚا ٓعٍحن،  ْالجمِ ٨ُت بحن الضًم٣غاَُحن  م جد٫ٓ ؤلاصاعاث ألامٍغ ٚع

٣ُت جًبُِا زالزت جدضًاث ٖلى  ٨ُت ججاٍ ال٣اعة ؤلاٍٞغ الخؼبحن، ٖلى ؤؾاؽ ؤن عؾم الؿُاؾت ألامٍغ

ْجلؼم نا ٓة الٗاإلاُت ألاْلى ًجب ؤن جخ٠ُ٨ مِٗا،   وعي ال٣غاع ٖلى بًالء ألاَمُت ال٣هٔٓ لِا، مِماال٣

ْجخمشل َظٍ الخدضًاث الشالر في: ْالخماع،   ٧ان اللٓن الخؼبي اإلاُِمً بحن الُٟل 

٣ُت. -الخىاٞـ الهُجي - ٩ي في ال٣اعة ألاٍٞغ  ألامٍغ

٨ُت الٗاإلاُت.  -  م٩اهت الُا٢ت في الاؾتراجُجُت ألامٍغ
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ْص. الخدضي ألامجي الظي حك٩لّ الجماٖاث - ابُت الٗابغة للخض  ؤلاَع

ٓعٍحن، ْالجمِ الًاث اإلاخدضة ألامٍغ٨ُت ال جسخل٠ بحن الضًم٣غاَُحن   ْبالخالي، ٞةن الؿُاؾت ؤلاٍٞغ٣ُت لل

ٓن الضًم٣غاَي، َْظا ما اجطر في ؤلاصاعاث اإلاخٗا٢بت مىظ بصاعة بُل ٧لُيخ َٓىُت،   بل جدغ٦ِا اإلاهلخت ال

ٓعي اإلادا ٓعط بٓف ؤلابً الجمِ ْباما الضًم٣غاَي، بدُض ْيٗذ ْزلّٟ ظ ٓصة بلى باعا٥ ؤ ْالٗ  ،ٔٞ

ٓاعت إلاداعبت ؤلاًضػ  2003بصاعة بٓف الابً في ؾىت  الظي حهضٝ بلى اإلاؿاٖضة  ،(PEPFAR)مسُِ الُ

ْمؿاٖضة ٖالظُت  ٢ٓاجي لؿبٗت مالًحن،  ْج٣ضًم الضٖم ال ٓهحن شخو مهاب باإلاغى،  الُبُت إلالُ

ٓاث  18.8زهو لِظا البرهامج لٗكغة مالًحن مهاب بٟحرْؽ ؤلاًضػ،  الع لٟترة زمؿت ؾى ملُاع ص

٘ اإلاحزاهُت اإلاسههت لّ بلى  ْجم الترزُو بٞغ الع في ؾىت  48ألاْلى مً البرهامج،  ، بُلب 2008ملُاع ص

ْباما ٖلى  ْما جبِٗا مً ؤػمت مالُت ؤظبرث بصاعة ؤ ً ال٣ٗاعي  مً بصاعة بٓف ؤلابً، ل٨ً ؤػمت الَغ

ْص التراظ٘ ًٖ ألاَضاٝ  ْاؾخ٣غث الى٣ٟاث ٖلى البرهامج في خض الع ٣ِٞ 7ْ  6اإلاؿُغة،  . ؤي (7)ملُاع ص

الًاث اإلاخدضة  ْالبرامج ؤلاهماثُت بحن ال ىُت هي التي جدضص حؿُحر اإلاؿاٖضاث  ؤن اإلاهلخت الَٓ

٣ُت ْباما مً ؤن٫ٓ بٍٞغ ٩ي ؤ م مً ؤن اإلا٫ُٓ الظاجُت للخدلُل جٟترى ؤن الغثِـ ألامٍغ ٣ُا، بالٚغ  ْبٍٞغ

٣ُت. لباث ال٣اعة ؤلاٍٞغ باث َْ ٓ الظي ٩ًٓن ؤ٢غب للخٗا٠َ م٘ ٚع َ 

ْهٓم ؤ٫ْ  ٣ُت ؤعبٗت مغاث في ِٖضجُّ الغثاؾِخحن،  ْباما ػاع ال٣اعة ؤلاٍٞغ ٓا٢٘، ٞةن الغثِـ ؤ ْفي ال

٨ُت ٣ُت في ن٠ُ -٢مت ؤمٍغ ٝ ب 2014بٍٞغ ٓح اإلاْٗغ ٕ َم غح مكْغ َْ ،» Power Africa «  60إلمضاص 

ٓ لم ملُٓن بِذ بال٨ِغ  ٣ُت، ِٞ ٣ُت، ل٨ً َىا٥ ال٨شحر مً اإلاأزظ ٖلى ؾُاؾخّ ؤلاٍٞغ باء في ال٣اعة ؤلاٍٞغ

ت،  ٓة الٗؿ٨ٍغ ٨ُت ال٣اثمت ٖلى ال٣ ىُت ألامٍغ ت في جد٤ُ٣ اإلاهلخت الَٓ ًسغط ًٖ ٢اٖضة الاؾخمغاٍع

ٓالي  ٣ُا، بد ٩ي في بٍٞغ ٓص الٗؿ٨غي ألامٍغ ْمغج٨ؼاث صٞاُٖت 60بدُض ج٩از٠ الٓظ ت  ، (*)٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

٩ي  ٓوٛغؽ ألامٍغ الع بمٓظب محزاهُت  50خُض زهو ال٩ لبىاء َظٍ ال٣اٖضة، الظي  2016ملُٓن ص

ت في الخاعط لِظٍ الؿىت ٓاٖض الٗؿ٨ٍغ  .(8)ٌٗخبر ؤ٦بر محزاهُت لبىاء ال٣

٣ُا   ٩ي في بٍٞغ ٓم، ٩ًل٠ الاهدكاع ألامٍغ ت  23ْٖلى الٗم باإلااثت مً بظمالي اإلاحزاهُت الٗؿ٨ٍغ

ال  ٨ُت،  ٓن الاؾخصىاء ًٖ ؾاب٣ُّ في َظٍ ال٣اٖضة،"ؾُيخهي  ألامٍغ ْهالض جغامب ؾ٩ُ ٌٗخ٣ض بإن الغثِـ ص

٣ُا"، ٦ما نغح  ٓاظض الٗؿ٨غي في بٍٞغ ٓن بة٢ىإ الغثِـ باإلاهلخت في بب٣اء الخ الٟاٖلٓن في البيخاٚ

َٓان ٓاظض الٗؿ٨غي (9)بظل٪ َغمان ٧ َْٓ ما ؾُٟغى ٖلى ؤلاصاعة ألامٍغ٨ُت ؤلاؾخمغاع في الخ في ، 

ب  ْاهتهاط الخْغ ٓعٍت  ٫ْ اإلاد اب الٗالمي باالعج٩اػ ٖلى الض ٣ُا، يمً اؾتراجُجُت م٩اٞدت ؤلاَع بٍٞغ

٧ٓالت ْؤلاب٣اء ٖلى اإلا٣اعبت ألامىُت اإلاؿماة " البهمت الخُٟٟت"  التي  ،» footprint Light «الالجمازلُت بال

ت مً زال٫ الكغ٧اث ألامىُت الخانت، ٓاث الخانت، ْالاؾدىاص ٖلى  حٗخمض ٖلى الخضزالث الٗؿ٨ٍغ ْال٣

ْن َُاع بك٩ل م٨ش٠ ْاؾخسضام الُاثغاث بض ْؤهٓمت الاؾخٗالماث  ٓظِؿد٩ُي،    .(10)الضٖم الل
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ض الغثِـ اهتهاظِا ٢ض  ْاإلاالُت، ٞةن ؾُاؾت م٩اٞدت الهجغة التي ًٍغ مً الىاخُت الاظخماُٖت 

٣ُت، ٞدؿب ج٣ضًغاث البى٪ الٗالمي، ٞةهّ في ً  2013ؾىت  جمـ بالجالُت ؤلاٍٞغ ْنل ٖضص اإلاِاظٍغ

٣ُت بلى  ُحن مً ؤن٫ٓ ؤٍٞغ الًاث اإلاخدضة 1.830.000ٚحر الكٖغ ٓاظضًً مجهم في ال ْؤن َغص اإلاخ  ،

٣ُت، م٘ الٗلم ؤن بظمالي  ٨ُت ؾخ٩ٓن هخاثجّ ظض ؾلبُت ٖلى بٌٗ الا٢خهاصًاث ؤلاٍٞغ ألامٍغ

الًا ٣ُحن اإلا٣ُمحن في ال ً ألاٍٞغ ٍٓالث اإلاالُت للمِاظٍغ ٓالي الخد ٨ُت ٢ض بلٛذ خ  35.2ث اإلاخدضة ألامٍغ

الع في ؾىت   .(11)2015ملُاع ص

٣ُت، ٞةن َىا٥  ْاإلاالُت الؿلبُت ٖلى بٌٗ الض٫ْ ؤلاٍٞغ بياٞت بلى َظٍ الاو٩ٗاؾاث الاظخماُٖت 

ْاإلاالُت التي ٦بضث  ْبٖاصة الىٓغ في الخٗضصًت الا٢خهاصًت  ٢ل٤ مالي آزغ بؿبب الؿُاؾت الخماثُت 

ْؤن بالصٍ زؿاثغ مالُت  ْػَا، الؾُما  ض الغثِـ ججا ْهي الٗملُت التي ًٍغ ٨ُت،  ىت ألامٍغ مٗخبرة للخٍؼ

ٓط ٖلى  ٓ في  15حؿخد باإلااثت مً الخهو في نىض١ْ الى٣ض الضْلي، مما ًمىدِا خ٤ اؾخسضام الُٟخ

٣ُا ْلخحن في بٍٞغ ٓ ما ٢ض ًازغ ٖلى ؤ٦بر ص َْ ْْصػ،  تن  ، مهغ الٗملُاث اإلاالُت التي حٗخمضَا ماؾؿت بٍغ

ى نىض١ْ الى٣ض  ا، اللخحن جٓظضان في ْيُٗت مالُت نٗبت، ججٗلِما بإمـ الخاظت ل٣ْغ ْهُجحًر

  .(12) (*)الضْلي

ٓص بالخؿاثغ ٖلى  بن هٓغة الغثِـ َظٍ الؿُاؾت الغاًٞت للؿُاؾت الٗاإلاُت لخماًت البِئت، ؾخٗ

 ْ ٣ُت التي حٗٝغ ٧ل ؤق٩ا٫ التهضًضاث البُئُت، ٧الخصخغ،  ْالجٟاٝ، بدُض ال٣اعة ؤلاٍٞغ الًُٟاهاث، 

٢ٓ٘ في صٌؿمبر  ـ اإلا ْالهىض١ْ 2015ؤٖغب الغثِـ الجضًض ًٖ امخىاّٖ مً اإلاكاع٦ت في اجٟا١ باَع  ،

٘ الاجٟا١، خُض ٌٗخبر ث :" ؤن الخُٛحر  100ألازًغ الظي زهو لّ  ٍٓل مكاَع ٍٓا لخم الع ؾى ملُاع ص

٨ُت"  . (13)الخغاعي ازترإ نُجي إليٗاٝ الهىاٖت ألامٍغ

٣ُت، اإلابيُت ٖلى البراٚماجُت ب ٓا٠٢ الؿلبُت ججاٍ ال٣اعة ؤلاٍٞغ ْاإلا ٓعاث  ال ؤن َظٍ الخه

٣ُت مً  ٨ُت في ال٣اعة ؤلاٍٞغ ٓا٢ُٗت الؿُاؾُت، ال ججٗلّ ًخسلى ًٖ الِضٝ ألاؾاسخي للمهلخت ألامٍغ ْال

٨ُت، ٣ٞغ ،زال٫ الاَخمام بالُا٢ت، التي حك٩ل ؤخض ؤٖمضة ؾُاؾت الًاث اإلاخدضة ألامٍغ اع حُٗحن، لل

ٓبُل ) ٨ـ جلحرؾٓن، عثِـ الكغ٦ت الىُُٟت الٗاإلاُت ب٦ؿٓن م (، في مىهب ٧اجب 2016-2006ٍع

ْلِا ؤن الكغ٦ت الىُُٟت ٧ان لِا ال٨شحر مً الاؾدشماعاث  ْلت للخاعظُت، ًدمل ال٨شحر مً الضالالث، ؤ الض

٣ُت مىظ ما ٣ًاعب ال٣غن، ما ظٗل ع.جلحرؾٓن ًغب ٍٓت في ال٣اعة ؤلاٍٞغ ِ قب٨ت الٗال٢اث م٘ الُا٢

ال، الدكاص  ا، لُبُا، ؤوٛ ٣ُت طاث الش٣ل الُا٢ٓي مشل، هُجحًر عئؾاء الٗضًض مً الض٫ْ ؤلاٍٞغ

ٓ ج٣لُض  ْلت ِٞ ٓبُل في مىهب ٦خابت الض ٓػمب٤ُ. ؤما الضاللت الشاهُت، لخُٗحن عثِـ قغ٦ت ب٦ؿٓن م ْم

ْلحزا عا ٓهض ٓعٍحن، خُض ؾب٤ للغثِـ بٓف الابً ؤن ٖحن ٧ ْهي لضٔ الجمِ ٌـ في اإلاىهب طاجّ 

ن الىُُٟت. ٓبت ٖلى قغ٦ت قُْٟغ  مدؿ
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لُا: -3 اهاث اإلاخؿىسة لعُاظت جشامب ججاٍ بفٍش  الَش

ٓص  جخه٠ شخهُت ع. جلحرؾٓن  ْاثل التي حٗ بالبراٚماجُت، خُض ٧اهذ قغ٦خّ مً بحن ألا

٘ الخهاع ٖلحها في ؾىت  ْػاع مٗمغ ال٣ظافي2005لالؾدشماع الىُٟي في لُبُا، بٗض ٞع ، 2007في ُٟٞغي  ، 

٣ُا اإلا٣ضعة بــ :  إ ـــــــا اؾخُــــ. ٦م(14) ملُاع بغمُل 41التي ٧ان ًٓلي الاَخمام أل٫ْ اخخُاَي هُٟي في بٍٞغ

ْعثِـ الكغ٦ت  ا،  ْػٍغ الىِٟ في هُجحًر ْٓ، في مىهب  ٍٓل بب ٧اق٩ُ ع. جلحرؾٓن ؤن ًٟغى، بًماه

ت للىِٟ، بٗضما قٛل َظا ألازحر م ىُت الىُجحًر ٣ُت الَٓ ىهب ًٖٓ مجلـ ؤلاصاعة للضاثغة ؤلاٍٞغ

٨ُت خُض جيخج  ٍٓت ألامٍغ ا م٩اهت اؾتراجُجُت باليؿبت للؿُاؾت الُا٢ ْجمشل هُجحًر ٓبُل،  إل٨ًؿٓن م

ٓمُا 300بلى  200الكغ٦ت ما بحن  ٓبُل ما ٣ًاعب (15)ؤل٠ بغمُل ً ؤل٠  500، ٦ما جيخج قغ٦ت ب٦ؿٓن م

ْتهخم ظُٓؾُاؾُا ال،  ٓمُا في ؤوٛ ن  بغمُل ً بجىٓب الدكاص خُض ؾاَمذ بلى ظاهب ق٣ُ٣تها قْٟغ

ت في بوكاء ؤهبٓب الىِٟ أل٦ثر مً ؤل٠ ٧لم ًمغ ٖبر ال٩امحرْن لُهل بلى مُىاء  ْبترْهاؽ اإلاالحًز

بي ٩ي الُا٢ٓي باإلاى٣ُت  ،(16)الخهضًغ ب٨ٍغ ٓاظض ألامٍغ َْٓ ما ًِٓغ ؤن ألاَمُت الجُٓؾُاؾُت للخ

٨ُت في مغجبِ بمغا٢بت التهضًض اإلاخهاٖض  ت، التي تهضص اإلاهالر ألامٍغ ٧ٓٓ خغام الىُجحًر لجماٖت ب

٣ُا.  ْْؾِ بٍٞغ  مى٣ُت ٚغب 

٨ُت   ٣ُت لئلصاعاث ألامٍغ ْبطا ٧ان ٖامل الُا٢ت مدضصا اؾتراجُجُا في جدضًض الؿُاؾت ؤلاٍٞغ

ْالىِٟ الصخغي ؾِك٩ل تهضًضا  ٓلٓظُت في مُضان الٛاػ الصخغي  ٓعاث الخ٨ى اإلاخٗا٢بت، ٞةن الخُ

ض لؤل  ْؤن َظا الغثِـ ًٓلي ؤَمُت ٢هٔٓ للمٍؼ ٣ُت اإلاىخجت للىِٟ، زهٓنا  مً الُا٢ٓي للض٫ْ ؤلاٍٞغ

ٍٓت. ٠٢ٓ الخبُٗت الُا٢ ٩ي ل  مً الاهخاط ألامٍغ

٣ُا ؾِب٣ى مدضص عثِـ في جدضًض  ٓص الهُجي في بٍٞغ ٩ي مً الهٗ ْباإلا٣ابل، ٞةن ال٣ل٤ ألامٍغ

ْعص ف َْظا ما  ٣ُا،  ٩ي ججاٍ بٍٞغ ٤ الاهخسابيالؿل٥ٓ ألامٍغ ْهالض جغامب  ي ألاؾئلت التي َغخِا الٍٟغ لض

٨ُت ؤن جضزل في  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ْالتي مً ؤَمِا: ٠ُ٦ ًم٨ً لل ْلت،  لحن في ٦خابت الض ٖلى اإلاؿْا

ٓاظِت الهحن؟ ن في م َْل هدً زاؾْغ ٣ُا؟.  ، بما ٌٗجي: ما هي (17)اإلاىاٞؿت م٘ ب٣ُت ألامم في بٍٞغ

٣ُا؟، ْخخما  الاؾتراجُجُاث التي ًجب ٠٢ٓ الؼخ٠ الهُجي ٖلى بٍٞغ ٖلى بصاعة جغامب اهتهاظِا ل

ْلت  ت التي ؾحر٦ؼ ٖلحها ٧اجب الض ٓلت " ًجب  ع. جلحرؾٓن، جسخهغؾخ٩ٓن بخضٔ الخُاعاث اإلاغ٦ٍؼ في م٣

ا بما ٣ًٓى اإلاهالر الهِىُت، التي هي بإمـ  َؼ ْحٍٗؼ ٨ُت  ؤلاب٣اء ٖلى مهالر الكغ٧اث الىُُٟت ألامٍغ

٣ُت".الخاظت لل  ُا٢ت ؤلاٍٞغ

ٓعة لِظٍ الؿُاؾت ؤن  اهاث اإلاىٓ ٤ الاهخسابي َل هدً ْمً الَغ ؤلاظابت ٖلى ؾاا٫ الٍٟغ

ٕٓ اإلااقغاث  ٗت في مجم ٣ُا؟ خخما ؾخجض ؤلاظابت الؿَغ ٓاظِت الهحن في بٍٞغ ن في م زاؾْغ

ْلِا ؤن الهحن ؤضخذ مىظ  ت، ؤ ْالخجاٍع ٣ُا، 2009الا٢خهاصًت  ٪ الخجاعي ألا٫ْ إلٍٞغ خُض  الكٍغ
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٣ُا  الع ؾىت  103ْنلذ الهاصعاث الهِىُت إلٍٞغ الًاث  27م٣ابل  2015ملُاعاث ص الع لل ملُاع ص

٣ُت مً  العاث للض٫ْ ؤلاٍٞغ يا بملُاعاث الض ٨ُت، ٦ما ؤن البى٥ٓ الهِىُت مىدذ ٢ْغ اإلاخدضة ألامٍغ

ا با٦غ ما٧اهؼي  ٞةن  Baker and McKenzie ؤظل بىاء اإلايكئاث الخدخُت، ٞدؿب اإلاُُٗاث التي وكَغ

ٓص الهِىُت ٢ض ْنلذ بلى  الع ما بحن  398ال٣ٗ الع  54، ؤي بمٗض٫ 2014 -2009ملُاع ص ملُاع ص

ٍٓا، م٣اعهت بمخٓؾِ  ٓاث  8ؾى ٣ُا في الٗكغ ؾى ٨ُت إلٍٞغ ٍٓا ٢ُمت اإلاؿاٖضاث ألامٍغ الع ؾى ملُاعاث ص

 . (18)ألازحرة

٨ُت ْؤن الهِىُت جخها-َظٍ اإلااقغاث ؾخجٗل الهغاٖاث ألامٍغ ٖض خضتها ؤ٦ثر، زهٓنا 

٨ُحن  ْهالض جغامب ٢ض ع٦ؼث ٖلى اتهام الهحن بالٗضْ الظي ٣ًخل ألامٍغ الخملت الاهخسابُت للغثِـ ص

ْؤًٞل حٗبحر ًٖ طل٪ لجٓء، صان صًم٩ُٓ، اإلاؿدكاع الخجاعي للغثِـ ا،  ْججاٍع باؾخسضام  ،ا٢خهاصًا 

ِاع ال Death by China " ُٞلم" اإلآث بؿبب الهحن خىاٞـ الخجاعي ٚحر ألازالقي للهحن م٘ "، إْل

٨ُحن ٖلى البُالت، بؿبب الخالٖب  ْبخالت اإلاالًحن مً ألامٍغ ْالظي حؿبب في ٚل٤ اإلاهاو٘،  بالصٍ، 

ٓاعصاث  بت ٖلى ال َْٓ ما ظٗل الغثِـ ٣ًترح ٞغى يٍغ ٓان(،  بال٣ُمت ٚحر الخ٣ُ٣ُت لٗملتها )الُ

٠٢ٓ َظا التهضًض ا 45الهِىُت بيؿبت  ٨ُحن، م٘ بٖاصة الىٓغ في مٟاْياث باإلااثت، ل ل٣اجل لؤلمٍغ

ْ الاوسخاب مجها  . (19)اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، ؤ

ْطل٪ مً خُض اجساط ٧ل الخضابحر لخماًت  بر ْحٗ ٓا٢ُٗت الؿُاؾُت،  َظٍ الا٢تراخاث ٖلى مبضؤ ال

 ْ ٩ي  ٨ُت، التي جتراظ٘ ؤمام الؼخ٠ الهُجي في الضازل ألامٍغ ٓة الا٢خهاصًت ألامٍغ زاعظِا خُض ال٣

٨ُت ت ألامٍغ ٓطظا لظل٪، ٣ٞغاءة البُاهاث ْألاع٢ام الا٢خهاصًت للخباصالث الخجاٍع ٣ُت هم -ال٣اعة ألاٍٞغ

ٓعٍت،  ٓماتها ؤلامبراَ ٨ُت في ؤخض م٣ ٓة ألامٍغ ٓحي بمإػ١ ألامً الا٢خهاصي الظي ًهِب ال٣ الهِىُت ج

الًاث اإلاخدضة ألا  ٨ُت ججاٍ الهحن مً زال٫ زمؿت ٖكغ ؾىت، اهخ٣ل العجؼ الخجاعي لل ملُاع  50مٍغ

الع بلى ؤ٦ثر مً  الع في ؾىت  365ص ملُٓن  25ؤل٠ ماؾؿت م٘ ٣ٞضان  57، خُض ازخٟذ 2015ملُاع ص

٨ُت ُٟت بؿبب الخىاٞـ الهُجي ٖلى الؿ١ٓ ألامٍغ ْْ(20) . 

ْ اإلاهضا٢ُت الٗلمُت، ٨ُت ط غ إلاِٗض الؿُاؾاث الا٢خهاصًت، ؤخض مغا٦ؼ الخ٨ٟحر ألامٍغ  ْخؿب ج٣ٍغ

٨ُت ما بحن  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٓاعصاث الهِىُت بلى ال ؤصث بلى ه٣ل ما  2011ْ 2001ٞةن جؼاًض ال

٨ُت، زلثها في نىاٖت اإلاخٓظاث ؤلال٨ترْهُت ٣ً3.3اعب  ُٟت ؤمٍغ  .(21)ملُٓن ْْ

، جتزاًض  ٩ي، بُتر هٟاْع ٩ي مً اإلآث بؿبب الهحن ٖلى خض حٗبحر اإلاسغط ألامٍغ بن الخٝٓ ألامٍغ

ٓاظض الهُجي في خضجّ ؤ ٣ُت زهٓنا بطا اٖخمضها ٖلى اإلااقغاث الغ٢مُت للخ ٦ثر في ال٣اعة ألاٍٞغ

ٓعٙ للمىخضٔ  َٓاوؿب ْاوٜ َي، بإن بالصٍ مىظ ٢مت ظ ْػٍغ الخاعظُت الهُجي،  ٣ُا، خُض ًٟخسغ  بٍٞغ

٣ي الؿاصؽ اإلاى٣ٗض في جهاًت  -الهُجي   60اؾخُاٖذ ؤن جسهو ٚالٞا مالُا ٢ُمخّ  ،2015ؤلاٍٞغ
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ْهه٠ اإلابلٜ جم صّٞٗ بٗض ملُ ٣ُت،  ْبلٛاء ظؼء مً الضًٓن لبٌٗ الض٫ْ ؤلاٍٞغ الع لضٖم الخىمُت  اع ص

ٓاث" ٣ُا (22)ؾىت مً الالتزام اإلاالي اإلاسهو لشالر ؾى ْالخٟائ٫ اإلاٍٟغ باإلاؿخ٣بل الهُجي في بٍٞغ  .

ٓػٍغ ألا٫ْ الهُجي، لي ٦ُُٛاوٜ، ًا٦ض بإن ب٨حن ؾخهل ؾىت  ص٫ ججاعي م٘ بلى حجم جبا 2020ظٗل ال

٣ُا بلى  الع، بما ٌٗجي ؤ٦ثر مً ي٠ٗ حجم الخباص٫ الخجاعي ال٣اثم في ؾىت  400بٍٞغ  . (23) 2016ملُاع ص

 : الخاجمت

ٓهت بالخُاعاث  ٣ُا جب٣ى مَغ ْهالض جغامب ججاٍ بٍٞغ ٓاظِِا بصاعة ص ْالخدضًاث التي ؾخ اهاث  بن الَغ

ٓاظِت َظا الخٟائ٫ الهُجي اإلاٍٟغ في ٓ  ؤلاؾتراجُجُت إلا ٤ْٞ الؿِىاٍع ٣ُا، مما ًجٗل زُاعاجّ جخجّ  بٍٞغ

ٍٓت  ٓاعص الُا٢ ٍٓت اإلاغجبُت باإلا ٓاظض الٗؿ٨غي في اإلاىا٤َ الخُ ؼ الخ الاججاهي، بدُض ٌؿخمغ في حٍٗؼ

ٓم الغمؼ  ٩ ت ألٍٞغ ٓاعص، ٦ما حك٩ل ال٣ُاصة اإلاغ٦ٍؼ ٓح الهُجي الظي ًدخاط بلى َظٍ اإلا ٌٍٓ الُم لخ٣

٣ُا خُض  الٗؿ٨غي الظي ًبدض ًٖ جدالٟاث اب، الظي ًمخض مً قغ١ بٍٞغ ُِٟا في مداعبت ؤلاَع لخْٓ

ْاإلامخضة  لسخي  ٣ُا، اإلاُلت ٖلى ألَا ْٚغب بٍٞغ ْبَاللخّ ٖلى البدغ ألاخمغ ْزلُج ٖضن  ٣ي،  ال٣غن ؤلاٍٞغ

 بلى الٗم٤ الؿاخل الصخغاْي. 

ْالظي ْل خامال ؤزىاء ٓانل خضًشا بلى البِذ ألابٌُ،  خملخّ  ٍْبضْ ؤن الغثِـ ألامٍغ٩ي ال

ال -ؤلاهخسابُت قٗاع ٩ا ؤ ْلخّ ججاٍ مدُُِا  -ؤمٍغ اهاث لضٔ ص ْالَغ ٓعاث  ٠ْْ لٛت مخىاؾ٣ت م٘ الخه ٢ض 

ٕٓ مً اإلاؼط بحن قٗاعاث الخملت  ٓظِاجّ ٖلى ه ْبالخهٓم ججاٍ بٍٞغ٣ُا ٢ض ٌؿخض٫ مً ج ْلي،  الض

ٓعاجّ إلصاعة ؾُاؾت مبيُت ٖلى قٗاعاث ج٣لُضًت مؿخمضة ْطاجُت جه مً ٖؼلت بالصٍ الخاٍعسُت،  الاهخسابُت، 

ْلي اإلاِٗل الظي جخد٨م ُّٞ هسبت :  ٓا٢٘ الض ٢ْض جهُضم بال ْهي جُلٗاث ٢ض ججض ٍَغ٣ِا للخىُٟظ، 

ْن جد٣ُ٣ِا. ٫ٓ ص ٓ ما ًد َْ ْالكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿُت،   اإلاغ٦ب الهىاعي الٗؿ٨غي، 

اهاث ؾُاؾُت مبيُت ٖلى بعبا٥ م ٓم، ٢ض ًض٫ َظا الخٓظّ ٖلى َع ٓص للمكِض الؿُاسخي، ْٖلى الٗم ٣ه

٠ُْٓ الاؾدشماعاث، ٣ُا، بلى ج  ختى ًخم الخم٨ً مً بٖاصة جغجِبّ، ٧االهخ٣ا٫ مً ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث إلٍٞغ

ْبهما هي ؤؾلٓب ؤ٦ثر ٞٗالُت للؿُُغة  ْ حُٛحرا،  ا البٌٗ جغاظٗا ؤ ض مً ْهي ٖملُت ال ٌٗخبَر ْجشبُخا إلاٍؼ

٣ُا،  ٓم. -اع الضْليالاؾخ٨ب مً ؤَم َباجْ٘هي -الخد٨م في بٍٞغ  ْؾُّٗ الضاثم للدؿُض في ٖالم الُ
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